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Резюме: Крачещи роботи с малък брой управляеми степени на свобода са предпочитани за изпълнение на специализирани задачи. 
Представения робот се движи устойчиво по неравни терени, заобикаля и  преодолява препятствия в това число качване на 
стълби. Показани са част от възможните структурни решения на крака, които влияят на редица от качествата му на 
движение и преодоляване на препятствия. 
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1. Въведение 
Крачещите роботи с минимален брой активно 

управляеми степени на свобода и пълноценно движение 
представляват интерес поради енергийната ефективност, тъй 
като ползват малък брой двигатели, които консумират 
основната част от енергията на преносимия източник. Техните 
кинематични възможности са ограничени и поради това се 
проектират за специализирани задачи. Такива могат да бъдат 
събиране на информация и разузнаване на терени и сгради, за 
спасителни операции (изнасяне на хора и опасни товари) и др.. 
Обикновено се движат в неструктурирана среда с препятствия, 
което изисква конструкцията и управлението им да позволяват 
заобикаляне и/или преминаване през препятствия.  

Едно типично препятствие за движение в сгради е 
преминаване през стълби. За тази цел се разработват стратегии 
за движение и управление при запазване на устойчивост [4], [5] 
и [6], което е особено важно при малък брой степени на 
свобода. Това е малка част от множеството изследвания 
посветени на този проблем, които колектива е използвал за да 

стигне до едно атрактивно решение на задачата за пълноценно 
движение с два двигателя.  

Настоящата работа е продължение на изследванията 
на авторите върху оригинален крачещ робот с тяло и два 
едновременно движещи се крака[1], [2] и [3]. Конструкция е 
устойчива и маневрена, движи се по неравни терени, заобикаля 
и преодолява препятствия, в това число и стълби. Показани са 
структури на механизми за крака, които подобряват някои от 
качеството му пи изпълнение на конкретни задачи. 

 
2. Конструктивна схема на робота и 

управляеми движения  
Наименованието на робота „Big Foot”произлезе от 

необходимостта за устойчивост на движението, особено при 
движение по неравни терени и качване на стъпала. Роботът  
има две управляеми въртеливи движения (степени на 
подвижност) – R1 и R2 (Фиг.1а).  

 

 
 

a. Управляеми ротации b. Движение на робота по хоризонтален участък 
Фигура. 1 Схема на управляемите ротации и движение на робота по хоризонтален участък 

 
При последователно управление на степените на свобода може 
да се предвижва по права линия и да завива, като комбинацията 
от тези движения позволява проследяването на произволна 
траектория. Двете управляеми степени на подвижност 
(ротации) са показани на Фиг.1а, а краченето със стъпка S и 
завой с определен ъгъл β  схематично е дадено на Фиг.1b. 

Стъпката на придвижване без отчитане на при 
плъзване (Фиг. 1b) на тялото е 2S X= , като X се изчислява 
от израза 

sin( )X L α=  ,                  (1) 

където: cos( )Harc
L

α = , а H и L са геометрични 

размери съответно височината на окачване на звеното (лоста) 
спрямо основата и дължина на лоста. 

2. Действащи функционални модели на робота 
Действащият модел на робота е изпълнен в два варианта: лост 
и зъбно-ремъчна (Фиг.2) и  лост и зъбни (Фиг.3) предавки. 
Еднаквият брой зъби на зъбните колела осигуряват 
успоредност на стъпалата спрямо хоризонталната равнина. 
Моделът се състои от основа, върху която се лагерува тялото, 
носещо краката, двата управляеми двигателя, захранващия 
източник и хардуера на управлението. Механизмът, който 
реализира краченето е изграден от следните елементи: двигател  
предавателен механизъм – лост и зъбно-ремъчен (фиг.2) и 
лостово-зъбен (Фиг.3). Движението към двата крака се предава 
чрез вал, който задвижва лостовете на предавателните 
механизми. Постоянна ориентация на стъпалата спрямо тялото 
се осъществява посредством  принципа на паралелните 
механизми.  
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Фиг. 2 Действащ модел с лост-зъбно-ремъчен механизъм на краката 

 
 

 
Фиг.3  Действащ модел  със зъбно-лостов механизъм на краката 

 
3. Структурни схеми на механизми за крака с 

частично и пълно превъртане 

Двата крака на робота се движат и управляват 
едновременно. Те се явяват важни фактори за разкриване на 
пълните възможности за движение и за преодоляване на 

препятствия, поради което са разгледани структури  и идеи за 
синтезиране на кинематични размери. Тялото 1 е неподвижно 
свързано със звено от паралелограмният механизъм. 
Завъртането му не е обект на структурния синтез на краката. 
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.  
                     а)     б)    в) 

фиг.4 Структури на крака с паралелограмни механизми 
 

На фиг.4 са представени схеми с един затворен контур, в 
основата на които стои паралелограмният механизъм. 
Представен в явен вид на фиг. 4а и заменен съответно чрез  
лост-зъбно-ремъчен  респ лост-зъбно-верижен механизъм 
(фиг.4б) и зъбно-лостов (фиг.4в) механизми. Характерно за 
тези структури е постоянно предавателно отношение (ί = const), 
което осигурява постоянен момент, определен от двигателя с 
редуктора (при наличие на такъв) в опорната и повдигнатата 
(преместването на крака) зона. Това в известен смисъл е 
неблагоприятно защото в повдигната зона се премества 
собствената маса на крака/та, докато в опорната се премества 
тялото на робота(обикновено по-голяма маса от тази на 
краката).  

Освен това краката реализират пълно превъртане, 
което е благоприятно за преодоляване на по-високи 
препятствия, но движението се съпътства със значителен 
престой във фазата на превъртане. 
Както е известно възможностите на метричния синтез 
нарастват при използване на два и повече контури (фиг.5). Ако 

към един механизъм с четири звена (тип Чебишев), който 
позволява да се синтезира подходяща предавателна функция и 
траектория на крайната точка на мотовилката, се прибави и 
паралелограм се получава структура със запазване на 
ориентацията на стъпалата. Тези механизми имат променлива 
предавателна функция (ί ≠ const), което е по-благоприятно, тъй 
като могат да се синтезират линейни размери на съответния 
механизъм по такъв начин, че свободното преместване на крака 
да бъде с малък момент (малко предавателно отношение 
съответстващо на по-висока скорост), а преместването на 
тялото с по-голям момент (по-голямо предавателно отношение 
и малка скорост). Пред последната структура на фиг. 6 е с два 
паралелограмни механизми с различни размери, което по 
предавателно отношение я отнася към първата група, но крака 
не прави пълно превъртане, характерно за останалите схеми. За 
да се получи подходяща траектория на крака съществено 
значение има метричния синтез на Чебишевския контур в 
структурата. 

 
Фиг. 5 Структури на крака с два затворени контура 
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 а)      б) 

фиг. 6 Структури със симетрия на крак и тяло (два крака) 

Структурите показани на фиг. 6 имат симетрия, което 
дава определени предимства за сметка на качествата които 
могат да се получат при променлива предавателна функция. 
Схемата на фиг.6а минава през сингулярни конфигурации, а 
при фиг. 6б, са избегнати. Задвижващо звено е междинното 
зъбно колело (звено 3). 

4. Заключение 

Представените действащи модели показват 
кинематичните възможности на робота, а чрез предложените 
структури на механизми за крака се разширяват възможностите 
за конструктивно изпълнение съобразно предназначението на 
робота и параметрите на препятствията, които се налага да 
преодолява при експлоатация. 
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WALKING ROBOT “BIG FOOT” – STRUCTURE OF 
MCHANISM FOR LEGS 

Pavlov V., Chavdarov Iv., Tanev T., Nikolov V. 
 
Abstract: Walking robot “Big Foot”, that  we presentation, have 
got two controlled degree of freedom  and cane goo in front step by 
step, tern left or rate  a 360-degree rotation with zero radius of 
curvature. The robot can move over obstacles, ascend and descend 
stairs with appropriate sizes according to the dimensions of the 
robot. Presentation too variable a structure of mechanisms for legs 
with full and partial rotation.  
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